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Anteckningar BEAst Anläggningsutskott 
Mötesdatum: 2021-03-30 Skype. 

Deltagare: Representanter från Sveriges Åkeriföretag, GDL, NCC, Svevia, Kubicom, Foria, Skanska,  

BDX, Trafikverket, B&M Systemutveckling, PipeChain 

1 Förslag till agenda 
Förslaget till agenda godkändes. 

2 Pilotprojekt för BEAst 4.0 Orderkvitto (följesedel) 

2.1 Bakgrund 
Piloterna syftar till att säkerställa att processförändringen fungerar för köpare, leverantör och 

systemleverantörer då nedanstående fält flyttas upp från radnivå till huvudnivå. 

• Ship from party 

• Ship to party 

• Goods receiver 

• Signatures 

• Delivery period 

2.2 Förslag till piloter 

• Peab tänker köra pilot inom betongleveranser  

• Stockholms stad är intresserad av att köra piloter men är i förstadiet just nu och återkommer 

• NCC är intresserade men tajmingen är fel för närvarande, möjligen kan det funka att använda 

sig av ett projekt som idag redan kör enligt processen för BEAst 4.0 

• Skanska är intresserade men tajmingen är fel för närvarande, möjligen kan det funka ur ett 

rent processperspektiv 

• Kubicom är intresserad av att köra piloter om verksamhet 

• Hogia har tidigare meddelat till Peter S att man gärna är med i pilot om rätt förutsättningar 

finns med mottagande entreprenör och transport/maskin företag som har Hogia som 

systemleverantör. 

• GDL är intresserad men behöver en entreprenör som är villig att vara med 

• Foria är intresserade men tajmingen är fel för närvarande 

• Svevia har ställt frågan internt men inte fått något svar för närvarande 
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3 Rapportering från Fokusgrupp, vågsedel 
Syfte: Gruppen fokuserar på att hitta sätt ett sätt att skicka strukturerad vågsedelsinformation på ett 

enkelt sätt till de parter som behöver informationen t ex transportörer. 

Atle Andersen gick igenom status för de två piloterna som körs. Se bifogad presentation för detaljer 

Status:  

• Gruppen vill gå vidare med att skapa dokumentation som publiceras på beast.se 

• Mötet beslutade att gå vidare med att skapa och publicera dokumentationen 

4 Övrigt och nästa möte 
a. Övrigt 

• Inget övrigt ärende 

 

b. Mötesplan 2021  

• 20 maj 09:00-11:30 

• 22 september 13:00-15:30 

• 14 december 13:00-15:30 

 

Peter Svensson & Rikard Larsson 


